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  کانی ئیتالیاش دیار کراو گشتی کورده موو کوردک به ئاگارداری بۆ هه

  
www. kurd. it  

هیدان و   ڕووبار خۆنی شه بات و به  زیاتر خه ده ڕزان دوای نیو سه ویستان و به خۆشه
ستی   هه لی به دان و خۆراگری گه  هۆی کۆنه به، کانی کوردستان مانه  قاره رگه نجی پشمه ڕه

مۆ  ئه، ندین ماف ر کردنی چه سبه  تروسکایی ئازادی و ده توانیمان شادبین به، کوردستان
ری عراق و  رانسه  سه وا له، مان داین که له ترین مژووی گه وره م گه رده به موومان له هه

نفال و   و ئه بجه ساتی هه کارهی جارکی تر  وه بۆ ئه، درێ نجام ده نگدان ئه جیھان دا ده
  خۆیی خۆی بگا پویستی به ربه  سه تا کوردستان به،  وه بته  نه ورانکاری کوردستان دووباره

ر   سه وه ڕنینه رکوک بگه ی شاری که وه بۆ ئه، یه دیار هه ک و سنوری مینه بوونی زه
مۆ  ویستان ئه خۆشه،  یه ی ههموو تاککی کورد نجی هه بات و ڕه  خه پویستی به، کوردستان

وێ دوا ڕۆژی خۆمان و   بمانه ر ئمه گه ئه، نگدان  ده گرتن بۆته ک هه  چه  له بات گۆڕاوه خه
 خونی  ر به رامبه ک بین به مه  ئه وێ به ر بمانه گه  ئه وه، ش ب کانمان و کوردستان گه وه نه
ی بتوانین هاوکاری خۆشک و برا  وه بۆ ئه، رکوک  و شاری که بجه نفال و هه هیدانمان و ئه شه

ی  وه م گووتنه  ده  و به وه  دنیایه  به وه ئه، ین کانی تری کورستان بکه شه کانی به کورده
کانمان و  کانه  خۆمان و خزانه  به وه گرتنی ئای کوردستانه قیب و هه ی ڕه سرودی ئه

یمانی   لیستی هاوپه ین به نگ بده نگدان و ده ی ده  بۆین بۆ بنکه وه کانمانه ڤاڵ و دۆسته هه
  نگی ئمه  ده به...  کانمانه  لیستی ئاواته  لیستی کوردستانه  که730لیستی ، کوردستان

  ...  بوونه رگه  زیاتر پشمه ده  نیو سه ک وه،  دوا ڕۆژی کوردستانه،  مژووه
موو کوردک   هه  که یه وه  ئه وی ئمه ڕزان داوا و هه ئیتالیا بهکانی دانیشووی  کورده

 هاوکاری  کۆمونیاتی کورد به، نجام بدا  ئه  مژوویه رکه و ئه نگدان بکات و ئه شداری ده به
  پاس ئاماده، وڕپا شی ئه یمانی کوردستان به  لیستی هاوپه ری سوڕنه ی هه سته ڵ ده گه له
 پی نزیکی بۆ  ش به مه ئه، نگدان چین بۆ ده  شارکی جیا جیای ئیتالیا دهند  چه ین له که ده

شدار  لمانیا بۆ به میونشنی ئه/میونخ/کۆ مسا یان مۆنه  نه شاری ڤننای(، ب دوو شون ده
  ن  بکه وه ی خواره م خانه چاوی ئه  ڕه  تکایه بژاردنه م هه بوون له

  له،  دیدنتیتا یا تیتۆلۆ دیڤیاچۆ ئیتالی اقی یان کارتهعر، پۆرت پاسه، )نفوس ( ناسنامه_ 1
  . ڵ خۆت دنی گه  له2005\12\16 دوای  وته وتنی بکه کار که رواری له  به وتب واته  که کار نه

  وه  ئمه ندی به یوه  په وه ئه، نگدان بت بۆ ده،  ی ڕگای پناده که ن کاره س خاوه ر که هه_ 2
  .  که ن کاره وانی بۆ خاوه  شاره کی بۆ بنین لهتا نووسراو، بکات

تان الی  که فۆنه له ی ته ڕزتان و ژماره ن تا ناوی به  بکه ندیمان پوه یوه داواکارین په_ 3
  . شداربووان ین بۆ زانین و پۆلین کردنی به خۆمان تۆمار بکه

  فۆن  له  ته به
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